
 
 
 

 * بیت اهل علمی مرجعیت و کریم قرآن

 1منافی حسین
 2نژاد رضا عزالدین

 چکیده
 در و ند ا بوده مردم راهنمای همواره نبوی، سنّت و کریم قرآن به افراد ترین عالم عنوان به بیت اهل
 راجعدهم با ان . داشته عه ه بر را مسلمانان رهبری دینی، های گزاره نادرست فهم از ناشی مشکالت حل
 را ممعصدو امامدان علمدی جایگاه توان  می ،سنّت اهل و شیعه عتبرم تفاسیر و کریم قرآن از آیاتی به

 مدااه  میدان در موجدود علمدی اختالفدات بده توجه با ساخت. روشن اسالمی یعلما و مسلمانان برای
 ینقشد اهد ندزاع ایدن به دادن پایان در حقیقی علم منبع به رجوع داشته، ناگواری عملی نتایج که اسالمی

 کدریم قدرآن آیدات به عنایت با بیت اهل علمی مرجعیت اثبات نوشتار، این فه  داشت. خواه  مهم
 آیاتی در بیت اهل علمی مرجعیت به و ش ه نگاشته توصیفی _ تحلیلی روش به رو پیش مقاله است.

 است. پرداخته کریم قرآن از
 .ح یث معارف و علوم ،سنّت اهل االمر، اولی صادقان، کلیدی: واژگان

                                                        
 شود.در پژوهشک ه ح یث حوزه منتشر می« معارف ح یث»های گروه این نگاشته، همسو با فعالیت *

 (.manaf.hosein@gmail.com) قم علمیه حوزه اسالمی مطالعات المللیبین سسهؤم چهار سطح پژوهدانش .1
 ة.یلعالما المصطفی جامعة علمی هیئت عضو و دانشیار .2



 مقدمه
 و نادرسدت برداشدت هرگونه مانع که طوری به ؛است نبوی سنّت و کریم قرآن حقایق تبیین و بیان ،علمی تمرجعی

 بع  سنّت و دینی معارف تبیین مرجع ش ن مشخص برای اوالً مرجعیت این اثبات 3د.شو مسلمانان بین در علمی نزاع
 است. ضروری و الزم امری ،یأر به تفسیر ثرا در دین انحراف از جلوگیری برای ثانیاً و اکرم پیامبر وفات از

 چده شدواه  و آیداتی از بیدت اهدل علمی مرجعیت اثبات ایبر که است این تحقیق پیش رو، اساسی سؤال
 دارد؟ وجودقرآن کریم 

  آیددده همچدددون قرآندددی آیدددات از برخدددی گفدددت تدددوان مدددی اجمدددالی طدددوره بددد ،اصدددلی سدددؤال جدددوا  در
 طبدق .دارند داللت  بیت لاه علمی مرجعیت بر ،دیگر آیات و رِکفَسْأَلُوا أَهْلَ الاِّ یا نَیونُوا مَعَ الصَّادِقِک 

  سددددددددنّت و قددددددددرآن تفسددددددددیر در علمددددددددی مرجددددددددع ائمدددددددده شددددددددریفه، آیددددددددات ایدددددددن
  انددد  داشدددته بسدددزا ینقشددد دیندددی هدددای گدددزاره از صدددحیح برداشدددت در هدددا  آن بددده رجدددوع کددده هسدددتن 

 هدای  هگزار از نادرست ییها برداشت ائمه از دوری ان . ش ه انمسلمان آمیز مسالمت همزیستی و اتحاد موج  و
 ایدن در .اسدت به بدار آورده ترور و ریزی خون جنگ، قبیل از شوم یآثار امروزه که در پی دارد و... توسل مانن  دینی
 بده نایدتع ابد _ وند  ر به شمار مدی اطهار ائمه علمی مرجعیت گر ننشا که _ کریم قرآن آیات از آیه چهار ،مقاله

 .ن ا ش ه بیان سنّت اهل معتبر تفاسیر
 مگرایدیه برای ،سنّت اهل تفاسیر به استناد با قرآن آیات از بیت اهل علمی مرجعیت اثباتاین نوشتار،  ه ف

 .است دینی یها وگزاره دین فهم برای دینی علوم اصلی منبع به رجوع و اسالمی امت بیشتر عملی و علمی
 یعلم مرجعیت» و 4«حاضرها و الشیعة مرجعیة ماضی» کتا  مانن صورت گرفته است؛ یقاتی نیز تحق ،زمینه این در
 با ،تطهیر آیههمچون  ها آن از برخی البتهاست.  بیت اهل منزلت و نأش در آیاتی بر مشتمل که  5«بیت اهل

 همچندین اسدت. نشد ه اسدتفاده  شداه عنوان به ها آن از سنّت اهل منابع در و ارتباط مستقیم ن ارن  علمی مرجعیت
 اهدل توسد  کدریم قدرآن آیدات تأویدل حجیدت اثبات جنبه به تنها «تأویل در بیت اهل علمی مرجعیت و قرآن» مقاله

 دید گاه از بیدت اهدل علمدی مرجعیدت ،مستقل طوره ب که نش  یافت ای نگاشته بنابراین .است پرداخته بیت
 باش . قرار دادهرا  قرآن

 بیدت اهدل علمدی مرجعیدت بدر دال ظاهری، م لول یا صراحت به که را آیاتی که است این اضرح مقاله ویژگی
 همد  توصیفی، _ تحلیلی روش با نوشتار این در نگارن ه .کن  آوری جمع سنّت اهل معتبر منابع از استفاده با ،ان  بوده

 مدی قدرار رسدیبر مورد را ها  آن نصوص، و هادل به استناد با سپس و دهکر بیان را آیات درباره ش ه مطرح های دی گاه

 شد ه گاشدتهن «الداکر اهل» و «الکتا  علم» ،«الصادقین مع کونوا» ،«االمر اولی» اتآی بخش چهار در مقاله این ده .
 است.

 األمر یاول آیه (الف
 فرمای : می خ اون 

 إن الرَّسُیولِ وَ اهللِ إِلَیی فَرُدُّوه شَئٍ یفِ تَنَازَعتُم فَإِن مِنکُم األَمرِ وَأُولِی الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اهللَ أَطِیعُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا
 6؛ تَأوِیالً وأَحسَنُ خَیرٌ ذلِکَ اآلخرِ والیَومِ بِاهللِ تُؤمِنُونَ کُنتُم

                                                        
 .14ص وحاضرها، الشیعة مرجعیة ماضی. 3
 نوشته آیت اهلل محم  علی تسخیری.. 4

 اصغر رضوانی.. نوشته علی5

 تمام آیات این مقاله با استفاده از ترجمه آقای فوالدون  نگاشته ش ه است.. 59، نساء .6



 در هرگداه پدس .نی ک اطاعت نیز را خود االمر اولی و پیامبر و کنی ، اطاعت را خ ا !ای  آورده ایمان که کسانی ای
 و بهتدر ایدن  ؛دارید عرضه پیامبر و خ ا به را آن ،داری  ایمان واپسین وروز خ ا به اگر ،یافتی  نظر اختالف امری
 است. تر فرجام نیک

 :کرد است الل بیت اهل علمی مرجعیت بر توان می طریق دو بهبا این آیه شریفه، 
 االمر اولی مصداق .1

 همچدون بزرگانی از قول دو این و 7ان  نام برده« علما» و «سرایا یامرا» گروه دواز  ،االمر اولی مص اقمعرفی  برای
 8است. ش ه نقل ...و مهران بن میمون عطاء، س ّی، مجاه ، انصاری، عب اهلل بن جابر ابوهریره، عباس، ابن

  گوی : می خود تفسیر در رازی فخر
 صدورتی در ایدن و اسدت کدرده اولدواالمر اطاعدت به امر ،جزم و قطع صورت به متعال خ اون  شریفه آیه این در

 پدس ،نیسدت ممکدن معصدوم امدام شدناختن مدا زمدان در چون و باشن . خطا از معصوم ها آن که است صحیح
 9.است عق  و حل اهل اجماع مقصود

 بده را مراال یاول دان ، می خطا از معصوم را اجماع چون که گردد میبر رازی فخر شخصی مبنای هب همسئل این
 شدکیلتاز چند  نفدر  کده اجمداعی برای ،افراد تک تک برای خطا احتمالهمانن   که حالی در ؛کن  می تطبیق آن

  .نباش متعص وصف دارای که ن ارد آن افراد جز حقیقتی ،اجماعرو  از این دارد. وجود نیز چنین احتمالی یافته
 پیدامبر بیدت اهدل األمدر اولدی مصد اق تنها است معتق  شیعه _ گاشتتر  پیش که طور همان _ البته
 یعلمدا دید گاه به توجه به اما؛ است واج  ایشان از پس خ ا رسول اطاعت همانن  ها آن اطاعت که هستن 

 10بدوده جنگ فرمان هان از خ ا رسول زمان در چون ؛است األمر اولی از شک ب ون علی امام ،سنّت اهل
 تدرین عدالم بلکده و علماست ازآن حضرت  ،حال عین در .رود به شمار می راش ین یخلفا از نیز ایشان از پس و

 11.است نبوی سنّت به شخص
 نیز به شدمار مدی امرا از و است داشته عه ه به را سریه سه فرمان هی کم دست خ ا رسول زمان درایشان 

 12.رود
 است: آورده رواس محم  دکتر

سرچشمه  فقه در ها آن برجستگان و افتو  ائم فقه از نیز صحابه فقه و است گرفته تئنش صحابه فقه از سلف فقه
 بدن عبد اهلل عمدر، بن عب اهلل عباس، بن عب اهلل طال ، ابی بن علی خطا ، بن عمر از ن ا عبارت که گیرد می

 عنده هللا رضدی طال  ابی بن علی، علم به شهادت رسول خ ا و .جمیعاً عنهم اهلل رضی عاشه و ثابت بن زی  مسعود،
 13است. بیشتر ها این همه از

 بدوده علمدااز  مهد و امدرا از هدم چرا که ؛است االمر اولی از علی امام ،مراال اولی دربار  تفسیر دو هر به توجه با
 :نویس  می باره در این مفی  شیخ. است

 اولدی کده ایدن اول ؛اردد وجود اقوالی األمر اولی یامعن در چون ؛است األمر اولی از شک ب ون ینمؤمنامیرال
                                                        

 اء والقضاة وأمراء السرایا...وقیل علماء الشرع.و بع ه و ین رج فیهم الخلف . یری  بهم أمراء المسلمین فی عه  الرسول7

 المنثور، ال ر ؛259ص ،5ج القرآن، ألحکام الجامع ؛80ص ،2ج التاویل، وأسرار أنوارالتنزیل ؛334ص ،3ج والبیان، الکشف ؛94ص ،5ج البیان، جامع .8
 .176ص ،2ج

 .113ص ،10ج الغی ، مفاتیح .9
 .1079 و 984ص ،3ج، 502ص ،2ج المغازی، .10

 .42ص الفقهاء، طبقات ؛628 ،2ج النبالء، اعالم سیر ؛141ص ،3ج النضرة، الریاض ؛206ص ،3ج االستیعا ، .11
 .1079و  984ص ،3ج، 502ص ،2ج ،یالمغاز .12

 .5ص طال ،ی أب بن علی فقهة موسوع .13



 ینمدؤمنامیرال بدرای اوصداف این همه و ؛مردم پیشوایان هم سوم و ها سریه یامرا ،دوم ؛هستن  علما األمر
 رکلشد امیدران تدرین برجسدته از نظدری اخدتالف هدی  بد ون و بدود علمدا از ایشدان ،آرا اتفاق به .داشت وجود
 از ای برهه در را مسلمانان ورهبری امامت پیامبر از پس یعلما همه اجماع وبه رفت به شمار می پیامبر
 ،شد  گفتده چده آن اسداس بدر «األمر اولی» آیه معین و مشخص مص اق است الزم پس .داشت عه ه به زمان
 14باش . ینمؤمنامیرال

 پیامبر وفات از بعد نزاع حلّ مرجع .2
 فرمای : می شریفه آیه دوم بخش در

 ؛والرَّسُولِ اهللِ إِلَی دُّوهفَرُ شئٍ یف تَنازَعتُم فَإِن
 .دهی  رجوع پیامبر و خ ا به را آن ،کردی  اختالف و نزاع گاه هر

 سدیک چده بدهبرای حل مسائل شرعی و اجتمداعی  بای  باره که پس از وفات پیامبر در این سنّت مفسران اهل
 :ان  گفته، کرد رجوع

 إلیی فیالرّد إالیه اهلل قبضه فإن حیاً کان إن الرّسول إلی والرد کتابه إلی ای اهلل إلی فردّوه شئٍ یف إختلفتم تنازعتم، فإن
 15؛هسنّت

 .کنی  مراجعه وفات از پس شسنّت به و حیاتش زمان در او رسول و خ ا کتا  به اختالف و نزاع هنگام

 باید  اخدتالف هنگام که آورد می شاه  را آیه دوم بخش هستن ، علما ،األمر اولی از منظور که این تأیی  در قرطبی
 ایدن و داند  نمی سنّت و قرآن به را نزاع رد کیفیت دیگر یکس ،علما از غیر و کرد رجوع پیامبر سنّتو خ ا کتا  به

 16.داللت دارد ها آن فتوای پایرش و علماء از سؤال وجو  درستی برامر 
 ؟! هستن کسانی چه ها آن ترین عالم و بوده کسی چه پیامبر سنّت به شخص ترین آگاه که است این در سخن

 است: ش ه نقل شهیعا از
 17.است []علی ،پیامبر سنّت به شخص داناترین

 فرمود: که کن  می نقل خ ا رسول از مالک بن انس
 18؛ینَظِیر عَلِیٌّ یأُمَّتِ یوف أُمَّتِهِ من نَظِیرٌ ولَهُ إلّا نبیٍّ مِن ما

  امددددتم در مددددن نظیددددر و دارد، ندددد یهمان خددددود امددددت در کدددده ایددددن مگددددر ،نیسددددت پیددددامبری
 است. علی

 ش : سؤال خ ا رسول ازروایت ش ه است که  دیگر یح یث دروی 
 19؛وسَلمانَ عَلیٍّ عَن قال: بَعدَکَ؟ العِلمَ نَکتُبُ عَمَّن

 سلمان. و علی از فرمود: ؟بیاموزیم علم کسی چه از تو از پس ![خ ا رسول ای]

 .هاست زاعمرجع در رفع ن فرد ترین شایسته ،االمر اولی مص اق و معنا به توجه با علی امام که آن نتیجه
همچدون  ،شدیعه امامدان از بعضی ،سنّت اهل نزد در اعتماد مورد بزرگان و علما اعتراف به ،همسئل این کنار در

                                                        
 .156ص المجی ، القرآن تفسیر .14
 القدرآن، غرید  ؛178ص ،2ج الد رالمنثور، ؛96ص ،5ج البیدان، جدامع ؛80ص ،2ج ل،التأوید وأسدرار أنوارالتنزیدل ؛336ص ،3ج والبیدان، الکشف .15

 .261ص ،5ج القرآن، ألحکام الجامع ؛114ص
 .260ص ،5ج القرآن، ألحکام الجامع .16

 .628ص ،2ج النبالء، اعالم سیر ؛143، 141ص ،3ج النضرة، الریاض ؛42ص الفقهاء، طبقات ؛206 ،3ج االستعیا ، .17

 .164ص ،3ج لنضرة،ا الریاض .18
 .46ص ،1ج االعت ال، میزان ؛486ص ،6ج الحق، احقاق ؛29ص جرجان، تاریخ .19



 .ان  بوده خود زمان صاشخا ترین عالم، امام سجاد، امام صادق و امام باقر
 ،فقهدا ههمد یآرا بده توجده با وی تسؤاال همه به امامگویی  پاسخ و صادق امامبا  مناظره از پس ابوحنیفه

 گفت:
 20؛النّاسِ باختِالفِ أَعلَمُهم النّاسِ أَعلَمَ إِنَّ

 است. مردم [فقهی]اختالفات به ها آن ترین آگاهو  مردم نداناتری]او[  همانا

  گوی : یم _ سنّت اهل نزد موثق و معروف یفقها از _ زهری شها  ابن
 21؛الحسین بن علیِّ من أَفقَه رَأَیتُ ما

 ن ی م. حسین بن علی از تر فقیه

 :گفته است نیز شکعه مصطفی
 شدیعیان بدرای امدام فقد  و اسدت عدام طدور بده مسلمانان همه امام و خاص طور به شیعیان امام صادق امام

 نقل ایشان از عیینه بن سفیان و وحنیفهاب ثوری، سفیان مانن  سنّت اهل یعلما ،مختلف موارد در چون ؛نیست
 بدرای امدام و هسدتن  هدا مسدلمان همه امام ها آن چون ؛است طبیعی امری ،روایت نقل این و ان  کرده روایت

 22نیستن . خاص ای فهیطا

  گوی : می نیز شرقاوی عب الرحمن
 کدرد تربیدت ش ن  می ضرحا نزدش در مختلف شهرهای از که را سنّت اهل یفقها از فقیه ص ها صادق امام
 شیعه یفقها از غیر ها این و آموختن  می مردم به را او نظریات ،فقه در و کردن  می روایت نقل حضرت آن از که

 روایدت او از ابوحنیفده و بدود کرده را او شاگردی ،مالک امام که حالی در ،رفت دنیا از صادق جعفر امام بودن .
 دو آن اگدر گفت: می باره این در و بود کرده را ایشان شاگردی سال دو و بود تهآموخ علم او نزد ودر کرد می نقل
 23ش . می هالک نعمان ،نبود سال

 کده _ دهدیم ارجداع پیامبر سنّت به را اختالفات و ب انیم علما را األمر اولی از مقصود که این به توجه با بنابراین
 خواهند  شدریفه آیده ایدن مصدادیق از نیز بیت اهل از عضیب _ کنن  استفاده سنّت این از چطور دانن  می علما
 بود.

 نَیونُوا مَعَ الصَّادِقِک آیه (ب
 فرمای : می خ اون 

 24؛الصَّادِقِینَ مَعَ کُونُوا وَ اهللَ إِتَّقُوا آمَنُوا الّذِینَ أَیُّهَا یا
 شی .باهمراه  یانگو راست با و کنی  پیشه تقوا !ای  آورده ایمان که کسانی ای

 مدین بیدت اهدل از غیدر ،احدوال تمدام در ها آن همراهی به امر به توجه با ،شریفه آیه در صادقین مص اق

 باش . توان 

                                                        
 .29ص وعصره، حیاته الصادق االمام ؛49ص التسعة، الفقه أئمة .20
 .75ص ،1ج الحفاظ، تاکرة .21
 .398ص بالمااه ، االسالم .22

 .51ص التسعة، الفقه ائمة .23

 .119، .توبه24



 صدق معنای .1
 و بده معندای رود مدی کدار بده سخن در ابت ا _ آی  می دست به دانان لغت کالم از که چنان آن _ ص ق معنای

 مدی کدار بده نیز عمل و نیت در و است این از تر عام این واژه، معنای اما ؛است گویی دروغ مقابل در گویی راست

 25است. صادقفردی  کن ،  ادا را چیزی حق و باش  حق و واقع مطابقانسان  اعمال و نیت که زمانی .رود
  صددد اقت جدددا ایدددن در صددد ق از مدددراد کددده انددد  کدددرده اشددداره مفسدددران نیدددز فدددوق آیددده تفسدددیر در

  سدددخنش کننددد ه تأییددد انسدددان  عمدددلای کددده  بددده گونددده 26؛اسدددت لعمددد و نیدددت گفتدددار، در راسدددتی و
  هدددا آن خدددالف بدددر ولدددی ،باشددد  داشدددته اعتقدددادی یدددا بگویددد  سدددخنی کددده نیسدددت چندددین و باشددد 

 27.عمل کن 
 :گوی  می طبرسی مرحوم

 28کنی . رفاقت ها آن با و .کن  می رعایت خود رفتار و گفتار در را راستی که باشی  کسی ماه  بر یعنی

 علمی مرجعیت و نصادقا .2
ورد مد آیده در خ اوند  .اسدت واقدع بدا عمل و اعتقاد گفتار، مطابقت ،ص ق که ش  مشخص مفسران کالم و لغت از

  .باشددددددددی  صددددددددادقان بددددددددا وهمددددددددراه مددددددددالزم کدددددددده اسددددددددت داده دسددددددددتور بحددددددددث،
 گوی : می رازی فخر

 29؛الصادقین طریقة علی کونوا یعنی الصادقین مع کونوا 
 .گویان قرار گیری  راست روش و طریق در یعنی« ه باشی گویان همرا با راست»

 اسداس بدر و کند  مدی عمدل واقدع طبق و درست ،عمل و افکار گفتار، در که باشیم کسی با همراه موظفیمبنابراین 
 کنیم سیر نآ اساس بر عمل و باور گفتار، در بای  که است علمی مرجعیت همان اینگام برداریم.  او که مسلکی و روش

 بازدارد. اشتباه از را ما معصوم شخص ،ش یم انحراف و خطا دچار جایی در اگر و
 صادقین مصداق .3

 :کن  که فرمود می نقل باقر اماماز  عباس ابن .یکم
 30.طالب یاب بن علی مع قال: ،الصادقین مع کونوا 

 گوی : می جوزی بن سب  .دوم
 31؛بیته وأهلِ علیٍّ مع کونوا معناه تفسیرال علماء قال ،الصادقین مع وکونوا :تعالی قوله
 باشی .مراه ه او بیت اهل و علی با یعنی «الصادقین مع کونوا»سخن خ اون  ]که فرمود:[  :ان  گفته تفسیر یعلما

 است: آورده عمر بن عب اهلل و مالک بن انس از نیز حسکانی حاکم .سوم
 و محمیداً یعنیی ،الصیادقین مع کونوا و :لهم قال ثم اهلل خافوای أن بأجمعهم محمد أصحاب اهلل أمر قال: اهلل اتّقوا
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 32؛بیته أهل
 او یدتب اهل و محم  یعنی ،صادقان با همراه و بترسن  خ ا از که کن  می امر محم  اصحا  همه به خ اون 
 باشن .

 ند .یها آن مسدلک و طریدق در حرکدت و صدادقان بده اقتد ا به موظف ها مسلمان همه ،شریفه آیه بر اساس
 جملدهفهدم  از هدا زمینه و حاالت تمام در نناآ منش که هستن  بیت اهل ،صادقان این کامل و اصلی مص اق
 باشن . ها آن پیرو بای  خ ا رسول اصحا  جمله از بقیه و است دیگران برای یالگو ،دینی مسائل

 «الکتاب علم» آیه (ج
  فرمای : می اسالم بزرگوار پیامبر به خطا  خ اون 

 33؛الکِتابِ عِلمُ عِندَهُ مَن وَ بَینَکُم وَ یبَینِ شَهِیداً بِاهللِ کَفی قُلْ
 ندزد کتا  علم که کسی و خ اون  گواهی بگو: [ها آن جوا  در نیستی، پیامبر تو گوین  می ش ن  کافر که کسانی]

 است. کافی شما و من بین داوری برای اوست

  رود. بددده شدددمار مدددی مسدددلمانان همددده بدددرای علمدددی منبدددع معتبرتدددرین و نخسدددتین کدددریم قدددرآن
 یمرجعدرو  از ایدن .شدود روشن مخاطبان برای معنایش که بگوی  سخن خود توان  نمی و است صامتکتا  خ ا 

 ،لمانانمس نزد در ده  گواهی می شریفه آیه این ده . توضیح دیگران برای را قرآن حقیقی مقصود که است الزم
 کند  می اللتد علمی مرجعیت بر گونهچیادش ه   آی دی  بای  بنابراین .وجود دارد قرآن حقایق تمام به آگاهفردی 

  قدددددددددددددددددددددددددددرآن علدددددددددددددددددددددددددددم کددددددددددددددددددددددددددده کسدددددددددددددددددددددددددددی و
 کیست؟ اوست نزد در

 علمی مرجعیت و الکتاب علم .1
 خ اوند  ،شدریفه آیده ایدن در. باشد  آن حقدایق و قرآن به عالم بای  اسالمی معارف و احکام ،دین بیان مرجع

 تنهدا علدم ایدن .اوست نزد قرآن علم و ای دارد چنین ویژگی که کن  می ذکر نام ب ون را مانانمسل از یکی متعال
دربر  نیز را شحرام و حالل و منسوخ و ناسخ آن، ویلأت و اسرار و کتا  خ ا باطن بلکه ،نیست قرآن ظاهر به علم
 علدم کده کسدیگدواهی  ولدی نیسدت؛ آور یقدین و است یابی دست قابل کسی هر برای ظاهر به علم 34گیرد. می

 قدرآن علم که کسی بنابراین .است قطعی و یقینی او علم ده  می نشان و است حقانیت نشانه ،اوست نزد الکتا 
 که است این سخن حال رود. به شمار می دینی علوم فراگیری در فرد ترین شایسته ،است گااشته ودیعه به او نزد

 کیست؟ این شخص
 کیست؟ نزد الکتاب علم .2

 کن : می نقل حنفیه بن محم  از زازان بن عمر ابو. 1
 35طالب؛ یأَبِ بنِ عَلِیُّ هُوَ قَالَ: الکِتَابِ عِلمُ عِندَهُ وَمَن
 است. طال  ابی بن علی «کسی که علم کتا  نزد اوست» از مراد
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 است: کرده نقلچنین  خ ری ابوسعی  از خود سن  به حسکانی حاکم .2
 او فرمود: حضرت ؛کردم سؤال «الکتا  علم عن ه ومن» ]که فرمود:[ متعال خ اون  قول درباره خ ا رسول از

 36است. طال  ابی بن علی برادرم

 گوی : می عطا بن عب اهلل. 3
 خ اون  کردم: عرض کرد. عبور حضرت جلوی از سالم بن عب اهلل فرزن  ناگهان که بودم نشسته باقر امام نزد
 علدی شدما صاح  ولکن خیر، فرمود: حضرت است؟ کتا  علم او نزد که است کسی  فرزن او !گردان  ف ایت مرا
 37است. طال  ابی بن

 اسدت مسدال بن عب اهلل ،ان  کرده معرفی الکتا  علم صاح  را او سنّت اهل مفسران برخی که کسانیجمله  از
 کن . می رد را این دی گاه باقر امام که

 در اسدت؛ عد ر سوره بودن مکّی که وجود دارد نظریه این ردّ در دیگری لیلد ،امام فرمایش این بر عالوه البته
 است. آورده ایمان م ینه در سالم بن عب اهلل که حالی
 سدالم بدن عبد اهلل چطور گفت: است؟ سالم بن عب اهلل «الکتا  علم عن ه من» آیا :پرسی ن  جبیر بن سعی  از
 38؟است آورده ایمان م ینه در سالم بن عب اهلل و است مکی رع  سوره که حالی در ،است
 جواب و اشکال .3

 کن : می نقل عربی بن ابوبکر قاضی از خود تفسیر در قرطبی
 ،است انمؤمن اعلم علی کهبه این دلیل  یا است: علی «الکتا  علم عن ه من» از منظور گوین  به دو دلیل می

 پیدامبر فرمدایشدلیل دیگدر،  بودن . تر عالم او از وعثمان عمر ابوبکر، چون ؛نیست درست این که حالی در
 باطدل حد یث اینکه  «است آن واز در علی و هستم علم شهر منأنا م ینة العلم و علی بابها؛ » فرمود: کهاست 
 به ؛ هریکمتوس  بعضی و زیاد ها آن از رخیبعلم  ؛ن ا آن ابوا  اصحابش و است علم شهر پیامبر زیرا ؛است
 39.ان [ ]با  علم علوم درخود  گاهجای و نأش ان ازه

 گوی : می «علمال ةم ین» ح یث توضیح در یقار علی مال
 از ندوعی گدر ننشدا بابیت این تخصیص اما ،«است پیامبر علم یها در از دری علی ؛ابوابها من با ٌ علی» یعنی

 کند  مدی داللدت کده ییچیزها از اما ؛است برتر و اعلم صحابه از بعضی به نسبت حضرت آن البته .است تعظیم
 ایدن سخن این تأیی و است «إهت یتم إقت یتم بأیّهم کالنجوم أصحابی» ح یث پیامبرن ، علم ابوا  اصحا  همه
 با ،ان  آموخته صحابه دیگر از را فقه ح یث، تفسیر، قرائت، شرعیه، علوم قبیل از مختلف علوم تابعان که است
 خداص یعلدوم در صحابهبرخی  )یعنی ن ارداختصاص  ،خاص یعلم در بابیت به عنه اهلل رضی علی که تفاوت این
 و متخصدص علدوم تمدام در علدی امدام ولدی ،تخصص دارد تفسیر در مسعود ابن مثالً ؛ان  ش ه معرفی اعلم

 رسدول از کده اسدت یسدار بدن معقدل ح یث ،دارد داللت ایشان علم گستردگی بر که چیزهایی از و (است مرجع
 40.«حِلماً وَأَعظَمَهُم عِلماً وَأَکثَرَهُم سِلماً أَق َمَهُم زَوَّجتُکَ یأَنِّ تَرضَینَ مَا أَوَ» :کن  چنین نقل می خ ا

 نقدل دیثاحا به توجه با اما ،است عربی بن ابوبکر سخنان از تر علمی و تر مالیم یقار علی مال سخن هرچن 
 رس . نمی نظر به درست ش ه،
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 جدوعر علدی امام به خود علمی مشکالت در خلفا خود اوالً چون ؛است ستنادرنیز  عربی بن ابوبکر سخنان
 :کن  می نقل نسا بن مالککه  ؛ چنانکردن  می

 نشدان او بده را ابدوبکر مدردم کجاست؟ خ ا رسول جانشین پرسی : مردم از و ش  مسج  وارد یهودی مردی
 چه هر فت:گ ابوبکر دانن . می او جانشین و برپیام تنها که بپرسم چیزهایی تو از خواهم : میگفت یهودی. دادن 
 هچد وخ ا نیست خ ا نزد که چیست آن و ن ارد خ ا که چیست آن بگو من به پرسی : یهودی بپرس. خواهی می

 بده ننامسدلما بقیه و ابوبکر. ]سپس[ است زنادقه تسؤاال ها این !یهودی ای گفت: ابوبکر دان ؟ نمی را چیزی
 .ش ن  ور حمله یهودی سمت

 اگدر گفدت: عباس ابن گفت؟! چه نشنی ی گفت: ابوبکر نکردی . انصاف یهودی این به نسبت :گفت عباس ابن
 رسول از نم چون ؛ده  جوا  تا بروی  عنه اهلل رضی علی نزد او با همراه گرنهو ،بگویی  ،دانی  می را پاسخ سؤالش

 هانگد بتثا راه این در را زبانش و کن ه ایت حق سوی به رااو )علی(  قل  !خ ایا فرمود: می که شنی م خ ا
 دار.

 یهدودی ایدن !لحسدناابا ای گفدت: حضدرت آن به وخطا  رفت علی خانه به خود همراهان با همراه ابوبکر
بده  حضدرت...  یهدودی؟ ای گدویی مدی چده فرمدود: علدی است. زنادقه از قول که کن  می من از تیسؤاال
 41!الکرو  مفرج یا: گفتن ]خطا  به امام[   و ن ش  خوشحال لمانانمس آن از پس و داداو پاسخ  تسؤاال

 گفت: بارهانیز  عمر
 42؛عمر لهلک علیٌّ ال لو
 ش . می هالک عمر ،نبود علی اگر

 مشدورتبده  موضدوعی بدارهدر هدا آن بدا و کدرد جمدع خد ا رسدول اصحا  عمرروزی  که است ش ه نقل
 و اعلدم تدو چون ؛بگو را نظرت نیز تو» گفت: حضرت آن به طا خ عمر .بود ها آن میان در نیز علی پرداخت.

 43.«هستی )صحابه( ها آن افضل
 44.است علی پیامبر سنّت به شخص ترین عالم ،فارسی سلمان و عایشهبه گفت   ،این بر افزون
 گوی : می _ سنّت اهل موثق یعلما از _ شافعی گنجی

بده دلیدل  و کردند  مدی مشدورت دیدن احکدام بارهدر علی امام با همیشه صحابه دیگر و عثمان ،عمر ابوبکر،
 یأراعترافی که به علم آن حضرت و گستردگی فضل و مقام ایشان در برتری عقلش و درستی حکمش داشتن ، 

  45.پایرفتن  می احکام قبول یا رد در را او

 کده زمدانی تدا» فرمدود: امام .بود دهکر زنا که داد باردار یزن سنگسار به حکم عمراست که  روزی ،موارد این جمله از
 لهلدک علدی لدوال» گفدت: و پدایرفت را امدام سدخن عمدر «.کدرد اجدرا را حکم شود نمی ،است نیاورده دنیا به را بچه
 46.«عمر

 حضدرت آن بده خدود علمی مشکالت در و است صحابه اعلم علی کنن  می اعتراف صحابه و خلفا که در جایی
 را تصدف ایدن خودشدان کده کسدانی به اعلمیت دادن نسبت و عربی بن ابوبکر مثالا دی گاه دیگر کنن ، می رجوع
 است. بیهوده یعمل ن ارن ، قبول
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ابه، ی، اسد الغالقدار عمد ةهمچدون سدنن ترمدای،  _ سنّت اهل معتبر صحاح و سنن در علمال ةم ین ح یث ،ثانیاً
 اهدل و شدیعه ندزد معتبر یح یثرد کردن رو  از این .ان  کرده تأیی  را آن صحت و ش ه نقل _تاریخ بغ اد و المست رک 

 .کاری نادرست است ،کنیم ردّرا  دارد نیز صحابه کالم در مؤی اتی که سنّت
  قددرآن تمددام علددم کدده اسددت کسددی همددان علددی امددام کدده ایددن و شدد ه بیددان مطالدد  بدده توجدده بددا

 تدرین بدزر  و چیز هر نمبیّ الهی کالم عنوان به قرآن ،دیگر سوی از و اوست نزد _ آن اسرار و وباطن ظاهر از اعم _
 دیدن و قرآن معارف بیان مرجع ،اوست نزد قرآن علم که کسی ،است دین احکام و معارف فهم و احکام منبع و سرمایه
 بود. خواه 

 «الذکر اهل» آیه (د
  :فرمای می و ده  می ارجاع هستن  عالم و آگاه که کسانی به دانن  نمی که چیزهایی در را مردم خ اون 

 47؛تَعلَمُونَ ال کُنتُم إِن الذِّکرِ أَهَلَ فَاسئَلُوا
 بپرسی . امت ودانشمن ان ذکر اهل از ،دانی  نمی خود اگر

 فرمای : می طبرسی مرحوم
 علدم بده که است سببی  منزله ب ذکر و آی  می وجود به علم با ذکر چون ؛است ش ه نامی ه ذکر ،علم [جا این در]

 48ده . خبر آن معنای از و گیرد قرار علم جای در است بهتر پس .دشو می منتهی

 ،خصوصدیت یالغدا با اما ،هستن  مرد و بشر جنس از ها آن واست  ش ه نازل انبیا بارهدر شریفه آیه اینهرچن  
بداره  در این سیلوآ کن . رجوع آن عالمان به ،دان  نمی را چیزی انسان جا هر که معنا این به داد تعمیم را آیه توان می
 گوی : می

  آن بدددده او غیددددر و التسددددهیل صدددداح  کدددده اسددددت مددددواردی از ،فدددداء بددددا معترضدددده جملدددده آغدددداز
  نیسدددت. صدددحیح ،انددد  گفتددده فددداء بدددا جملددده صددد ر آغددداز جدددواز عددد م در چددده آن و انددد  کدددرده اشددداره

 چدون ؛نکدارا نده ،اسدت آن پدایرش و علمدا از سؤال ها آن مصلحت که است جهال سرزنش و الزام مقام در آیه
 وانجیدل تدورات اهدل بده مخدتص ذکر اهل و بپایرن  را عالم سخن بای  بنابراین .نیست ها آن جهل با متناس 
 49شود. می نیز او اصحا  و پیامبر شامل بلکه ،نیست

 شود. می پرداخته آن به که است «الاکر اهل» مص اق تعیین آیه، این در دیگر نکته
 بیت اهل .1

 کن : می نقل جعفی جابر از خود سن  هب تفسیرش در طبری
 50؛الذِّکر أَهلُ نحن عَلِیٌّ قال ،تَعلَمُونَ ال کُنتُم إِن الذِّکرِ أَهلَ فأسئَلُوا نزلت لمّا

 هستیم. الاکر اهل ما فرمود: علی ،ش  نازل الاکر اهل آیه که زمانی
 فرمای : می باقر امام دیگر روایتی در

 51؛الذِّکر أَهلُ نَحنُ قال: ،تَعلَمُونَ ال کُنتُم إِن رِالذِّک أَهلَ فَأسئَلُوا
 هستیم. الاکر اهل ،بیت اهل ما... 
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 گوی : می ح یث این توضیح در کثیر ابن
  [اسددددالم] امددددت چددددون ؛ذکرندددد  اهددددل امددددت ایددددن کدددده اسددددت ایددددن بدددداقر ابددددوجعفر منظددددور
  هتدددرینب از خددد ا رسدددول بیدددت اهدددل یعلمدددا و هسدددتن  گاشدددته یهدددا امدددت تمدددام از اعلدددم

 ،حسین و حسن عباس، ابن ،علی مانن  ؛باشن  صحیح سنّت طریق در که زمانی رون . به شمار می علما
 کده کسدانی از هدا ایدن وامثال جعفر فرزن ش و باقر جعفر ابی العاب ین، زین الحسین بن علی حنفیه، محم 

 52هستن . مستقیم صراط و متین حبل به متمسک

 کن : می نقل _ است سنّت اهل نزد در موثقان از که _ رازی از نیز مفی  شیخ
 ابوزرعده بدرای را سدخن این هستن . علما تمام ،منظور گفت: .کردم سؤال الاکر اهل درباره مقاتل بن محم  از

فرمدود:  کده بداقر امدام از] عب الحمی  بن یحیی ح یث ،حال عین در .کرد تعج  سخن این از او و کردم نقل
 اهل ها آن همانا .است گفته راست علی بن محم  گفت: ابوزرعه .کردم نقل او برای نیز را [الاکر اهل از نحن
 از مدردم و است کرده روایت را انبیا و توحی  اخبار او ست.علما ترین بزر  از اباجعفر ،جانم به قسم و هستن  ذکر
 اعتمداد ،کدرده نقدل خد ا رسدول زا که حج احکام درباره او سخنان به و کنن  می پیروی او سیره و روش راه،
 مختلف مااه  یعلما از یک هر با و ان  کرده روایت نقل او از سنی و شیعه .ان  نوشته قرآن تفسیر او از و دارن 

 53.ان  کرده حفظ او از کالم علم در زیادی مطال  مردم و ان  پرداخته مناظرهبه  ان  خواسته که

 :کن  می نقل حارث از او و یس  از سن ی سلسله با نیز حسکانی حاکم
 التأوییل معدن ونحن العِلم، أهل نحن کرِ، الذّ أهلُ لَنحنُ إنّا وَاهللِ فقال: الذِّکرِ أَهلَ لُواأَفَس ة:اآلی هذه عَن عَلیّاً سألتُ

 54؛بابه من فلیأته العلم أراد فمن ، بابها وعلیٌّ العِلم ینة مَد أنا یقول: اهللِ رسولَ سمعتُ ولقد والتنزیل،
 و ویدلأت معد ن و علدم اهدل و الداکر اهدل ما ،خ اون  به سوگن  فرمود: ؛کردم سؤال الاکر اهل آیه از علی از

 کدس هدر پس .است آن دروازه علی و هستم علم شهر من فرمود: که شنی م خ ا رسول از و هستیم. تنزیل
 شود. وارد آن دروازه از دارد علم قص 

 علدم فهدم قصد  کدس هدر ،ستها آن نزد قرآن علم و ان  علم مع ن بیت اهل ونچ ،شریف ح یث این بر اساس
 ،اردد علم قص  کس هر که آورد می شاه  نیز را فوق ح یث حضرتآن  .کن  رجوع بیت اهل به بای  ،دارد حقیقی

 است. علمی مرجعیت همان ،این و کن  رجوع علی به بای 
 القرآن اهل .2

 کن : می نقل زی  ابن از باره این در ثعلبی 55.است القرآن اهل ،الاکر اهل دیگر معنای
 56.سؤال کنی  هستن  قرآن اهل از که میعالِ انمؤمن از یعنی ؛است کرده قص  را قرآن «ذکر» از خ اون 

 57است. القرآن اهل ،الاکر اهل از مراد گیرد می نتیجه _ ش  ذکر بحث ابت ای در که _خود  تحقیق از پس آلوسی
 فرمود: باقر امام که است ش ه نقل مسلم بن محم  از ،دی گاه همین تأیی  در

 58مسئولون؛ وهم الذِّکرِ أَهلُ اهللِ رسولِ آل و القرآن الذّکرُ
  هددددا آن چددددون ؛هسددددتن  الدددداکر اهددددل خدددد ا رسددددول بیددددت اهددددل و اسددددت قددددرآن ،ذکددددر
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 ن .ا ش گان سؤال
  امدددام علدددی ،الددداکر اهدددل از مدددراد ،سدددنّت اهدددل مندددابع در شددد ه نقدددل روایدددات برخدددی بدددر اسددداس

 الداکر، اهل زا مراد روایات، ازبرخی دیگر  اساس بر بپرسن . او از دینی امور در را خود های پرسش بای  مردم کهاست 
 و ندیدی احکام در شان روایات نقل و ها آن از اسالمی مختلف مااه  علمای و مردم پیروی که هستن  بیت اهل
 باش . همسئل این ی ؤم ن توا می نیز نناآ سیره به عمل

  الددداکر اهددل از مددراد اگدددر امددا؛ اسددت روشددن بیدددت اهددل علمددی مرجعیددت ،تفسدددیر ایددن اسدداس بددر
  مقدددد م بیددددت اهددددل و ینمددددؤمنامیرال هددددم بدددداز بدددد انیم، قددددرآن اهددددل از عالمددددان و قددددرآن اهددددل را

  رآنقددد بددده عالمدددان دانددداترین و بهتدددرین ننددداآ و سدددتها آن ندددزد قدددرآن علدددمزیدددرا  ؛نددد ا دیگدددران بدددر
  دیندددی مسدددائل تبیدددین و گدددویی پاسدددخ بدددرای افدددراد تدددرین شایسدددته رو از ایدددن هسدددتن . دیندددی امدددور و

 .رون  به شمار می
 کتاب اهل .3

 بدودن مدرد و انسان بارهدر ها آن از که هستن  کتا  اهل از انمؤمن ،شریفه آیه این در الاکر اهل دیگر مص اق
 59کنن . سؤال الهی یانبیا

  را قدددرآن خدددود اگدددر ولدددی ؛انددد  کدددرده نقدددل مجاهددد  و عبددداس ابدددن از مددداکور بعمندددا را تفسدددیر ایدددن
 ه بددد کتدددا  اهدددل از پرسدددش ایدددن رسددد . مدددی نظدددر بددده درسدددت اول تفسدددیر ،دهدددیم قدددرار معیدددار
 ییهدا آگداهی چندین مکده مشدرکان کدهدر حدالی  ،اسدت بوده خودشان آسمانی های کتا  از ها آن آگاهی سب 
 در عدالم بده رجدوعاین محتوای عام،  .است عام آیه محتوای امام به کار رفته، خاص مورد یک در تنها و ن ن اشت

 مصد اق ،مربوطده آیدات در دقدت و مداکور احادیدث بر اسا و است جاهل ها آن به نسبت شخص که است اموری
 هستن . بیت اهل ،علما این بارز و اصلی

 نتیجه
 معندای هبد چده را االمدر اولی یابیم درمی است،  هش ها آن برای که تفسیری و شریفه آیه چهار این مجموع از

آن  .سدتا ینمؤمنامیرال ،آن مص اق بارزترین و بهترین علما، معنای به چه و به شمار آوریم جنگ فرمان هان
 به هائم از فرزن انش نیز ایشان از پس و بود مردم بین دینی های اختالف رفع برای فرد ترین مطمئنحضرت 
 .ان  بوده دینی امور در خود زمان افراد ترین عالم ،سنّت اهل مااه  رهبران و بزرگان اعتراف
  و گفتدددار در بایددد  گیرنددد  مدددی قدددرار اقتددد ا مدددورد کددده کسدددانی ،صدددادقانبدددا  همراهدددی بحدددث در

  فاطمدددده ان،مؤمنددددامیر خدددد ا، رسددددول از غیددددر ،افددددراد ایددددن باشددددن . ن اشددددته خطددددایی خددددود رفتددددار
  مویّددد  کسددداء حددد یث و تطهیدددر آیددده .انددد  معصدددوم گنددداه و خطدددا از کددده نیسدددتن  حسدددنین و زهدددرا

 60.هستن  امر این
، ند یاو بیدت اهدل و علدی صدادقان از مدراد ان  داشته بیان سنّت اهل یعلما از برخی که این بر افزون

 احادیدث از برخی .است علی امام ،اسالمی مفسران فرموده به ست نیزاو نزد در الکتا  علم که کسی از منظور
 .هستن  اعلمیت امیرمؤمنان مویّ  نیز علمال ةم ین ح یث همچون نبوی
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  توجددده بدددا دارد. بیدددت اهدددل علمدددی مرجعیدددت در صدددراحت کددده بدددود یا آیددده دیگدددر «الددداکر اهدددل»
  القددرآن اهددل مددراد اگددرحتددی  ، نددکن مددی معرفددی بیددت اهددل را الدداکر اهددل از مقصددود کدده ای ادلدده بدده
 بود. خواهن  آن مص اق ترین اصلین که درنزدشان است، با توجه به علم قرآ بیت اهل نیز باش 
 صدحیح راه بندابراین .آیند  به شمار می ها مسلمان همه اتصال هقطنو  اهلل حبل بیت اهل ،قرآن دی گاه از
 ،سدنّت اهدل یعلما نظر از کهاست  اطهار ائمه به مراجعه ،مسلمانان بین در اتحاد وجود و دین به عمل برای

 .هستن  علی امام ها آن سأر در و بیت اهل ،مسلمانان نزد در علمی مرجع زترینبار و بهترین
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